Regulārie pasākumi Priekules draudzē
Svētdiena: plkst. 10:00 DIEVKALPOJUMS
plkst. 17:00 AA Sapulce (Draudzes namā)
Otrdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
plkst. 18:00 AA sapulce (Draudzes namā)
Trešdiena:

plkst. 12:00 Zupas virtuve (Draudzes namā)
plkst. 11:00 Svētbrīdis slimnīcā, mēneša pēdējā
trešdienā ar Sv. Vakarēdienu
no plkst.15:30 līdz 17:30 -mācītāja pieņemšana
(ir iespējams citās dienās un citos laikos, sarunājot pa telefonu)
Ceturtdiena: plkst. 8:30 Rīta lūgšana (Baznīcā)
Piektdiena: plkst. 17:30 Kora mēģinājumi.

Ikviens, kuram ir interese par Kristu un kristietību, tiek laipni
aicināts pieteikties uz Iesvētes mācībām pie mācītāja.
Draudžu mācītāja Kārļa Puķīša pieņemšana un
mājapmeklējumi piesakoties pa telefonu mob. 26576197
Draudzes mājaslapā internetā www.priekules.lelb.lv; un facebook mājas lapā
var apskatīties fotogrāfijas un iegūt aktuālo informāciju par draudzes dzīvi!

Priekules evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. nr. 90000159744 Aizputes iela 10,
Priekule"Swedbank"AS BIC/SWIFTkods: HABALV22
Konta numurs: LV70HABA0551032379685
Priekules dr. priekšnieks Mārtiņš Cukurs t. 63454852, m.t.26534381
Bunkas draudzes priekšniece Irute Ziņģe,t.26128491,28204385
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Kad Vasarsvētku diena bija atnākusi...
( Apustuļu darbi 2;1)

50. diena
Tik vienkārši un tik ikdienišķi iesākas šis vēstījums
Apustuļu darbu grāmatā. Bet kādi grandiozi un dinamiski
notikumi seko šim vienkāršajam pieteikumam: Uguns
mēles nolaižas uz apustuļiem, cilvēki dzird šos
vienkāršos un nemācītos vīrus runājam daudzās
valodās, Pētera varenais sprediķis, daudzi atgriežas un
tiek kristīti. Un tas viss vienas dienas laikā. Lūk cik
daudz ko mēs pieminam Vasarsvētkos.
Tā bija diena kas izmainīja pasauli. Pirms desmit
dienām Kristus mācekļiem deva uzdevumu, kas nav
izpildāms: nest evaņģēliju līdz pat pasaules malai. Kā gan
to varētu daži vīri bez sabiedriskā stāvokļa un izglītības?
Kā gan lai viņi runā ar svešām tautām, ar augsti
izglītotiem zinību vīriem, ar zemju un tautu valdniekiem?
Tādas lietas vienkārši nevar notikt.
Bet pēc nieka desmit dienām viss mainās, jo

piepildās Kristus apsolījums un pie Viņa baznīcas nāk
Dievs(nevis Dieva) Svētais Gars, patiesības un gudrības,
atziņas un spēka Gars. Nu vairs baznīca nerunā no savas
gudrības, savā spēkā un autoritātē, bet no Dieva Svētā
Gara gudrības, Viņa spēkā un autoritātē.
Tāpēc baznīcas vēstījumam ir spēks cauri
gadsimtiem uzrunāt ļaudis visās zemēs un visos laikos
neatkarīgi no viņu izglītības un sabiedriskā stāvokļa ja
vien... ja vien baznīca māca nesagrozītu un nemainītu
evaņģēliju.
Kad baznīca sāk sludināt ko jaunu, modernu,
savādāku, Svētais Gars to pamet un tā zaudē sludināšanas
autoritāti un spēku. Tāpēc liberālās baznīcas rietumu
zemēs ir lielā mērā iznīcinājušas kristietību un rietumu
kultūrā un sabiedrībā dominē gan ateisms, gan garīga
apātija, gan ļauno garu pielūgšana.
Lai sabiedrība gūtu dziedināšanu no šīm trim
kaitēm, vispirms ir jādziedina baznīca, lai tajā atkal
mājotu Dievs Svētais Gars un tā atgūtu sludināšanas
autoritāti un spēku.

~Lūgšana~
Kungs Jēzu Kristu, mēs Tev pateicamies,
ka Tu esi devis Svēto Garu savai baznīcai
tā, ka ikviens var atzīt un zināt, ka Tu esi
pie mums ikdienas līdz pat pasaules galam.
Mēs pateicamies, ka Viņš ikdienas mūs
māca, atgādina un pārliecina par grēku
piedošanu. Mēs pateicamies, ka varam
redzēt Svēta Gara klātbūtni ne tikai
Vasarsvētkos, bet arī ikdienās Tavā vārdā,
kristībā un svētajā vakarēdienā. Āmen

Māc. K. Puķītis

~Informācija~
~Mēneša lozungs~
Atdari savu muti par labu tiem, kas paši ir
kā mēmi un savā labā runāt nevar.
(Sakāmvārdi 31;8)

13.maijā Kristus debesbraukšanas diena,
baznīca būs atvērta plkst.18:00
23.maijā Vasarsvētki.

